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Wat doet een huidtherapeut?
Een huidtherapeut behandelt de zieke en/of beschadigde huid. Hiervoor heeft hij of zij de 4-jarige HBOopleiding Huidtherapie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht of Haagse Hogeschool. De titel huidtherapeut is
een beschermde titel, vastgelegd in wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG, artikel 34).
Het verschil tussen de huidtherapeut en bijvoorbeeld een schoonheidsspecialist, is dat een huidtherapeut de
zieke en/of beschadigde huid behandelt en daarnaast een paramedicus is. Een schoonheidsspecialiste
verzorgt en verfraait enkel de gezonde huid.

Veel voorkomende huidaandoeningen, welke de huidtherapeut kan behandelen, zijn:
Lymfoedeem
Lymfoedeem betekent letterlijk: vochtophoping. Door een stoornis in het lymfstelsel is de afvoer van
weefselvocht te gering en hoopt het vocht zich op in de huid en onderliggende weefsels. Het lymfstelsel maakt
deel uit van ons lichamelijke reinigings- en afweersysteem. Het bestaat uit een netwerk van lymfvaten en
lymfklieren of lymfknopen. De lymfvaten nemen weefselvocht op, met daarin opgelost eiwitten, afvalstoffen en
schadelijke deeltjes. Via de lymfvaten komt het vocht in de lymfknopen of lymfklieren. Deze bevinden zich vooral
in de liezen, oksels en de hals en ze werken als filters. Ze vernietigen schadelijke deeltjes en afvalstoffen.
Lipoedeem
Lipoedeem betekent letterlijk vet- en vochtophoping. Het gaat om een pijnlijke, chronische ziekte. Bij lipoedeem
is er een stoornis in de aanmaak van vetweefsel. Bovendien is de afvoer van vocht via de lymfvaten niet
optimaal. Gevolg is een onderhuidse ophoping van vet en
Veneus oedeem
De meest voorkomende oorzaak van veneus oedeem is een afwijking in het aderlijke stelsel, dus een
afvoerstoornis. Hierbij wordt het bloed onvoldoende afgevoerd, hetgeen leidt tot opeenhoping van vocht. In
staande houding moet het bloed in de aderen, tegen de zwaartekracht in, naar boven worden gepompt. Dit
gebeurt voornamelijk door de spieren van de kuit. Lopen is daarom uitstekend, maar lang staan of zitten is
slecht voor de bloedafvoer door de aderen. In de aderen zijn kleppen aanwezig die in verticale houding het
terugstromen van het bloed naar de voeten verhinderen. Als deze kleppen niet meer goed afsluiten, stroomt het
bloed gemakkelijk terug, zodat de druk in de aderen en haarvaten toeneemt en de aderen worden wijd. Veneus
oedeem is een combinatie van vochtophoping (oedeem) en een slecht werkend veneus bloedvatsysteem.
Wonden
Veel geziene wonden die de huidtherapeut behandelt zijn de ulcus cruris (open been), decubitus
(doorligwonden) en de diabetische voet. De wonden worden regelmatig gezien in combinatie met oedeem. De
huidtherapeut beschikt over goede kennis en technieken om de wonden te kunnen behandelen.
Littekens
Bijna iedereen heeft wel een litteken, hetzij littekens als gevolg van acne, of littekens na een operatie of
brandwonden. Bij de huidtherapeut kunt u terecht voor behandeling van deze littekens, maar de huidtherapeut
kan u ook informeren over het voorkomen van nieuwe littekens (bijvoorbeeld bij acne).
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Acne
Acne vulgaris, kort acne genoemd, is de medische term voor jeugdpuistjes. Het komt voor bij 85% van
de mensen tussen het 12 en 24e levensjaar.
Na de tienerjaren neemt de aanwezigheid van acne sterk af naar ongeveer 5%. Bij vrouwen komt acne op
volwassen leeftijd vaker voor dan bij mannen. Het is een aandoening met een relatief grote invloed op de
kwaliteit van het leven. Acne is een aandoening van het haartalgkliercomplex. Talgklieren monden meestal uit in
haarzakjes. Deze talgklierfollikels komen overal op het lichaam voor, behalve in de handpalmen en op de
voetzolen. De dichtheid van de talgklierfollikels en de talgproductie zijn het grootst in het gelaat, op de rug en op
de borst. De huid bevat op elke vierkante centimeter ongeveer vijftien talgklieren. Talg heeft een aantal
belangrijke functies, namelijk: het voorkomen van vochtverlies uit de huid, het beschermen tegen bacteriën en
schimmels, en het soepel houden van de huid. Wanneer de talgklier-uitvoergang verstopt raakt, ontstaat acne.
Overbeharing
Er zijn twee vormen van overbeharing: hypertrichose en hirsutisme. Ze komen meestal afzonderlijk voor, maar
soms gecombineerd.
Hypertrichose is bovenmatige haargroei op plaatsen waar van nature al enige haargroei is. Er kunnen fijne
haartjes verschijnen in het gezicht, bij de slapen en bij de wenkbrauwen. Haren op de armen kunnen langer
worden en in aantal toenemen. Onderbenen en romp zijn dan meestal ook zwaarder behaard. Hypertrichose
komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor en ontstaat in de puberteit.
Bij vrouwen kan haargroei optreden op plaatsen waar meestal alleen mannen haren ontwikkelen: hirsutisme.
Veel haar verschijnt dan op plekken waar vrouwen gewoonlijk alleen donshaar hebben: op de bovenlip, wangen,
kin en hals, rond de tepels, op de borst, de rug, de buik en in de liesstreek. Ook op armen en benen is de
haargroei meer dan ‘normaal’.
Pigmentstoornissen
Pigment is een kleurstof die ook wel melanine wordt genoemd. Het geeft kleur aan je haren, de iris van je oog
en aan je huid. Bij de huidtherapeut komen patiënten vaak met klachten van donkere (hyper) of juist lichtere
(hypo) pigmentaties.
Vaatafwijkingen
In de huidtherapeutische praktijk komen vaak patiënten met klachten als overmatige roodheid in het gelaat ten
gevolge van vaatproblemen. Hierbij kan men denken aan rosacea en couperose. Daarnaast kunnen problemen
van kleine vaatjes zoals spider naevus en kersenwratjes goed behandeld worden.
Fibromen/Steelwratten
Een fibroom is een goedaardige tumor die opgebouwd is uit bindweefsel. De meest voorkomende fibromen zijn
zogenaamde weke fibromen, deze bevinden zich meestal in de hals, onder de oksels, in de liezen en op het
bewegende ooglid. In mindere mate komt ook het harde fibroom voor. Deze bevinden zich vooral op de armen
en benen en voelen aan als een hard schijfje. Behandeling van beide soorten is niet noodzakelijk, maar kan
esthetisch gezien wenselijk zijn.
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